RÁMCOVÝ PROGRAM AKCE

MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
ZÁMEK DUCHCOV/ OKOUZLENI ANTIKOU
PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA / ATELIÉR

6. - 10. 8. 2018

STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV, náměstí Republiky 9, Duchcov
pořádá: MgA. Radka Müllerová Ph.D.
+420 777 606 425 (organizátor akce)
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PONDĚLÍ 6. 8. 2018
9:45 - 10:00 setkání s účastníky u hlavního vchodu zámku (státní zámek Duchcov)
10:15 (možné už od 9:45) předání veškerých formalit, dokumentů (nástupní list,
prohlášení, prohlášení GDPR, prohlášní o vyzvedávání / odchodu dětí,
souhlas s přesunem na oběd (restuarace "F" Club – Restaurace), přesunem na exkurzi,
pohybem ve venkovních prostorách zámku Duchcov a návrat zpět na zámek Duchcov
10:30 – 11:00 seznámení s dispozicí zámku, kde budeme pracovat, kde jsou toalety,
pravidla a řád akce MALOVÁNÍ A KRESLENÍ NA ZÁMKU DUCHCOV
11:00 přesun přes slavnostní schodiště do Valdštejnského sálu s rodovou galerií předků,
kde se nacházejí restaurované prostory se skvosty valdštejnské obrazové sbírky
1. TVŮRČÍ AKTIVITA / VALDŠTEJNSKÝ SÁL
12:30 přesun na oběd / restuarace "F" Club – Restaurace, Školní 545/3, Duchcov OBĚD
13:30 návrat na zámek, pokračování ve VALDŠTEJNSKÉM SÁLE + ATELIÉR naproti
pokladně
15:30 kolektivní prezentace a zhodnocení tvůrčí aktivity / konec / odchod nebo
vyzvedávání dětí
ÚTERÝ 7. 8. 2018
9:45 - 10:00 setkání s účastníky u hlavního vchodu zámku (státní zámek Duchcov)
10:15 přesun na exkurzi ROYAL DUX BOHEMIA / Historie porcelánové manufaktury
v Duchcově sahá do roku 1853 a její produkce - ručně vyráběný, figurální a ozdobný
porcelán se vyznačuje vysokou kvalitou a unikátní podobou
11:30 – 12:30 OBĚD / restuarace "F" Club – Restaurace, Školní 545/3, Duchcov
12:30 návrat na zámek, komentovaná prohlídka expozice OKOUZLENI ANTIKOU
2. TVŮRČÍ AKTIVITA / OKOUZLENI ANTIKOU
15:30 kolektivní prezentace a zhodnocení tvůrčí aktivity / konec / odchod nebo
vyzvedávání dětí
STŘEDA 8. 8. 2018
9:45 - 10:00 setkání s účastníky u hlavního vchodu zámku (státní zámek Duchcov)
10:15 – 12:30 3. TVŮRČÍ AKTIVITA / OKOUZLENI ANTIKOU
12:30 OBĚD - přesun na oběd / restuarace "F" Club – Restaurace, Školní 545/3,
Duchcov
13:30 návrat na zámek, pokračování: 3. TVŮRČÍ AKTIVITA / OKOUZLENI
ANTIKOU, expozice + ATELIÉR naproti pokladně
15:30 kolektivní prezentace a zhodnocení tvůrčí aktivity / konec / odchod nebo
vyzvedávání dětí
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ČTVRTEK 9. 8. 2018
9:45 - 10:00 setkání s účastníky u hlavního vchodu zámku (státní zámek Duchcov)
10:15 – 12:30 4. TVŮRČÍ AKTIVITA / OKOUZLENI ANTIKOU / PLENÉR*
12:30 OBĚD - přesun na oběd / restuarace "F" Club – Restaurace, Školní 545/3,
Duchcov
13:30 návrat na zámek, pokračování: 4. TVŮRČÍ AKTIVITA / OKOUZLENI
ANTIKOU / PLENÉR*, expozice + ATELIÉR naproti pokladně
15:30 kolektivní prezentace a zhodnocení tvůrčí aktivity / konec / odchod nebo
vyzvedávání dětí
*jednotlivé tvůrčí aktivity budou uzpůsobeny podle počasí (plenér – malování v zahradě
anebo nádvoří zámku se uskuteční pouze za vhodného počasí) a organizátor má právo
na změnu

•
•

•
•

•
•

PÁTEK 10. 8. 2018
9:45 - 10:00 setkání s účastníky u hlavního vchodu zámku (státní zámek Duchcov)
10:15 – 12:30 5. TVŮRČÍ AKTIVITA / OKOUZLENI ANTIKOU
12:30 OBĚD - přesun na oběd / restuarace "F" Club – Restaurace, Školní 545/3,
Duchcov
13:30 návrat na zámek, pokračování, dokončení: 5. TVŮRČÍ AKTIVITA /
OKOUZLENI ANTIKOU A INSTALACE VÝSTAVY, ATELIÉR naproti pokladně (místnost
pro návštěvníky)
15:30 -16:30 SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ/ZAHÁJENÍ VÝSTAVY výsledků
výtvarného ateliéru MALOVANÁ A KRESLENÍ NA ZÁMKU DUCHCOV, předání
absolventských listů.

VÝSTAVA
VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉHO ATELIÉRU: MALOVÁNÍ A KRESLENÍ NA ZÁMKU DUCHCOV
od soboty 11. 8. - neděle 2. 9. 2018 v režimu otevírací doby zámku:
SRPEN / út–ne / 10:00–17:00 + ZÁŘÍ út–ne / 10:00–16:00

DEINSTALACE – VZYVEDNUTÍ VŠECH VYSTAVENÝCH PRACÍ ÚČASTNÍKŮ AKCE:
NEDĚLE 2. 9. 2018 od 14:45 do 15:45
Pokud si vystavené práce nemůžete vyzvednout, je možné vyzvednout je po domluvě
na Základní umělecké škole v Teplicích v učebně Radky Müllerové.

MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
ZÁMEK DUCHCOV/ OKOUZLENI ANTIKOU
PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA / ATELIÉR
6. - 10. 8. 2018
STÁTNÍ ZÁMEK DUCHCOV, náměstí Republiky 9, Duchcov
pořádá: MgA. Radka Müllerová Ph.D.
+420 777 606 425 (organizátor akce) www.nanahana.cz www.radkamullerova.net

